PROCESSO SELETIVO N° 01/2019
EDITAL DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM
SUBSTITUIÇÃO

A Prefeitura Municipal de Floreal, Estado de São Paulo, através do
Chefe do Poder executivo, no uso de suas atribuições legais, vem por
meio deste edital CONVOCAR os candidatos classificados no Processo
Seletivo n° 01/2019 nos cargos de Professor de Educação Básica I –
1° ao 5° ano do Ensino Fundamental e Professor de Educação
Básica I – Educação Infantil (relação constante do Anexo II) para que
manifestem interesse em lecionar aulas de SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL,
nos termos do Artigo 48 da LC N°179/2018 – Estatuto e Plano de
Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de
Floreal/SP.

DA SUBSTITUIÇÃO

1. A Substituição será feita em caráter eventual e precário, de
acordo com a necessidade da Administração para a efetiva prestação do
serviço educacional.
2. A substituição não poderá exceder a 15 (quinze) dias,
conforme dispõe o Artigo 48 da LC N°179/2018, supracitado e aqui
transcrito:
“Art. 48. Os Professores classificados no Processo de Seleção
Pública poderão substituir faltas eventuais até 15 (quinze) dias,
manifestando seu interesse específico por meio de cadastro na Unidade;
a partir do 16° dia, a Unidade Escolar comunicará o RH que para que em
contato obedecerá a ordem de classificação.
Parágrafo único: Aqueles que substituírem as faltas previstas no
caput deste artigo não perderão a posição na escala de classificação do
processo seletivo em vigência para concorrer às licenças superiores a 15
(quinze) dias”

DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

1. O candidato classificado que possui interesse em substituir
faltas eventuais deverá preencher o TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE
INTERESSE constante no Anexo I deste edital, e protocolar o mesmo
na Unidade Escolar EM. Prof.ª Silvânia Cristina Vendramel Belatti,
localizada a Rua Páscoa Suman Donato, n° 410, Centro de Floreal-SP.
2. O termo deve ser protocolado no período de 13 de maio de
2019 (segunda-feira) até no dia 22 de maio de 2019 (quarta-feira),
no horário de funcionamento da secretaria da escola, das 08:00
horas ás 16:00 horas.
3. Não haverá prorrogação do prazo.
4. O candidato que não protocolar o Termo no prazo estabelecido
será preterido para as eventuais substituições, não perdendo o direito
adquirido com a classificação para o exercício da função regular.
5. Ao protocolar o Termo o candidato deverá efetuar seu cadastro
na Unidade junto a Secretaria de Educação da Municipalidade.

Para que chegue ao conhecimento de todos e, no futuro, não se
alegue ignorância, é expedido o presente Edital, que vai afixado no lugar
de costume do Paço da Prefeitura Municipal, publicado no portal
eletrônico da Prefeitura (www.floreal.sp.gov.br), bem como publicado
seu extrato no Jornal de circulação no Município.

Prefeitura Municipal de Floreal, 10 de maio de 2.019.

WILLIAN EVANDRO LÚCIO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I
TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM
SUBSTITUIÇÃO

Eu_________________________________________,
RG______________,
CPF__________________,
devidamente
classificado (a) no Processo Seletivo n° 01/2.019, para a
função
de
Professor
de
Educação
Básica
I
____________________________, venho por meio de este termo
MANIFESTAR meu interesse em substituir faltas eventuais
nas Unidades Escolares do Município de Floreal, nos termos
e circunstâncias do Artigo 48 da LC N°179/2018 – Estatuto e
Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do
Município de Floreal/SP. Declaro, dessa forma, que estou
ciente que a substituição não excederá o período de 15
(quinze) dias.

Floreal, _____ de _________ de 2.019.

_____________________________________
-Candidato-

ANEXO II
RELAÇÃO DOS APTOS A SUBSTITUIR
CONFORME EDITAL DE NOTAS E CLASSIFICAÇÃO DO PS 01/2.019.

